Είναι Αποδεδειγμένο Γεγονός
Παιδιά με Δυσλειτουργικές Σεξουαλικές Συμπεριφορές

Παιδιά με δυσλειτουργικές συμπεριφορές είναι «παιδιά 12 ετών και μικρότερα που εκφράζουν
συμπεριφορές σχετιζόμενες με τα σεξουαλικά μέλη του σώματος (π.χ. γεννητικά όργανα, πρωκτός,
οπίσθια ή το στήθος), οι γνώσεις των οποίων είναι αναπτυξιακά δυσανάλογες με την ηλικία και είναι
πιθανόν να προκαλέσουν βλάβη στα ίδια ή σε άλλα άτομα» (1-3). Τα άτομα θα πρέπει να γνωρίζουν τους
νόμους σχετικά με την αναφορά τέτοιων συμπεριφορών και να τους τηρούν αναλόγως. (6)
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Είναι σημαντικό να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των δυσλειτουργικών σεξουαλικών συμπεριφορών και του
φυσιολογικού σεξουαλικού παιχνιδιού και της εξερεύνησης του σώματος που εκφράζεται αυθόρμητα, σε
μεμονωμένες περιπτώσεις. Χαρακτηρίζεται από αμοιβαιότητα και δεν εμπεριέχει το στοιχείο του
εξαναγκασμού στην περίπτωση που εμπλέκονται και άλλα παιδιά. Η εξερεύνηση των σεξουαλικών μελών του
σώματος, η περιέργεια γύρω από την σεξουαλική συμπεριφορά και το ενδιαφέρον γύρω από την σεξουαλική
διέγερση είναι ως ένα βαθμό φυσιολογικά κατά την αναπτυξιακή πορεία των παιδιών. (5-6)
Οι δυσλειτουργικές σεξουαλικές συμπεριφορές κυμαίνονται από την προβληματική πρόκληση διέγερσης
(αφού μπορεί να προκαλέσει σωματικό τραυματισμό ή ζημία και δεν σταματά μετά από κάποια διορθωτική
παρέμβαση), ήπιες συμπεριφορές (όπως υπεραπασχόληση με την γύμνια), μέχρι σεξουαλικές
αλληλεπιδράσεις με άλλα παιδιά (περισσότερο εκδηλωτικές συμπεριφορές από το φυσιολογικό σεξουαλικό
παιχνίδι), ακόμα και εξαναγκαστικές ή επιθετικές σεξουαλικές συμπεριφορές. (1,4, 7)
Δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία σε σχέση με τους δημογραφικούς, ψυχολογικούς ή κοινωνικούς παράγοντες που
να διαχωρίζουν τα παιδιά με δυσλειτουργική σεξουαλική συμπεριφορά από άλλες ομάδες παιδιών. Δεν
υπάρχει μια συγκεκριμένη κατηγορία που να χαρακτηρίζει τα παιδιά με δυσλειτουργική σεξουαλική
συμπεριφορά.(2-3,12)
Παιδιά που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά είναι περισσότερο πιθανόν να εκφράσουν δυσλειτουργικές
σεξουαλικές συμπεριφορές με μεγαλύτερη συχνότητα από τα παιδιά που δεν έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά.
Άλλοι παράγοντες που συμβάλουν στις δυσλειτουργικές σεξουαλικά συμπεριφορές είναι η έκθεση σε
οπτικοακουστικό υλικό με σεξουαλικό περιεχόμενο, το περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ορίων σε
σχέση με την σεξουαλικότητα και η έκθεση σε ενδοοικογενειακή βία. (1-3,5-6,8-10,15)
Οι δυσλειτουργικές σεξουαλικές συμπεριφορές μπορούν να αποτελούν μέρος ενός γενικότερου σχήματος
διασπαστικής συμπεριφοράς όπως η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ),η
εναντιωματική διαταραχή, η διαταραχή μετατραυματικού άγχους, κατάθλιψη, άγχος, αναπτυξιακά και
μαθησιακά προβλήματα. Τα παιδιά που έχουν πιο έντονες σεξουαλικά συμπεριφορές τείνουν να
αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας, αλλά και οικογενειακά και κοινωνικά
προβλήματα. (1-3,8,10-11)
Οι δυσλειτουργικές σεξουαλικές συμπεριφορές των παιδιών και οι δυσλειτουργικές σεξουαλικές
συμπεριφορές των ενηλίκων διαφέρουν κατά πολύ ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Οι παρούσες
έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά αυτά διατρέχουν πολύ μικρό κίνδυνο στο να διαπράξουν στο μέλλον
σεξουαλικά αδικήματα, ιδίως αν λάβουν την κατάλληλη βοήθεια. (7,11,13-14,16)
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